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I. FEJEZET

A BM II/ II. KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI
CSOPORTFŐNÖKSÉG

1. A Belügyminisztérium II/ II. (Közbiztonsági és Közlekedési) 
Csoportfőnökség a BM II. Főcsoportfőnökség közrendvé
delmi, karhatalm i-fegyveres biztosítási, továbbá a közúti köz
lekedési, vízi- és légirendészeti feladatok végrehajtásának 
elvi irányító, szervező és ellenőrző szerve. Tevékenységét jog
szabályok, utasítások, parancsok, és szabályzatok alapján 
végzi.

2. A csoportfőnökség a jogsértések elleni harc sajátos eszközei
vel; közrendvédelmi, karhatalm i és rendészeti tevékenység
gel, hatósági és felügyeleti feladatok ellátásával, — a Belügy
minisztérium más szerveivel szoros együttműködésben — tel
jesíti a közrend, közbiztonság fenntartásában reáháruló fel
adatokat.

M unkája során együttm űködik a Magyar Népköztársaság 
fegyveres erőinek, a fegyveres testületeknek az együttm űkö
désre rendelt szerveivel. Tevékenysége során támaszkodik 
más minisztériumok, országos hatáskörű szervek megfelelő 
szerveire, a társadalmi, gazdasági szervek és az állampolgárok 
széles rétegeire, az önkéntes társadalm i segítőkre.

3. A csoportfőnökség szerveinek vezetői és parancsnokai előírt 
kötelességeik m aradéktalan teljesítésével biztosítják az alá
rendeltségükbe tartozó személyi állomány eszmei- politikai 
és erkölcsi egységét, a követelmények szerinti felkészültségét, 
szilárd szolgálati fegyelmét. A vezetők, parancsnokok m un
kájuk során együttm űködnek az illetékes párt, KISZ és szak- 
szervezeti szervekkel.
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4. A csoportfőnökség központi, területi szervei és a szakirányí
tása alá tartozó szervek:

a) központi szervek:
— a BM II/II- 1. (Közrendvédelmi) Osztály,
— a BM II/II- 2. (Közlekedési) Osztály,
— a BM II/II- 3. (Megelőzési) Osztály,
— Csoportfőnöki Törzs;  

b) területi szervek:
— a BM Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred,
— a BM Légirendészeti Parancsnokság,
— a BM Útellenőrző Parancsnokság;

c) szakirányítása alá tartozó szervek:
— a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok

— közrendvédelmi és
— közlekedésrendészeti szervei,

— vizirendészeti rendőrkapitányságok.

II. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG FELADATA

5. a) Biztosítja a folyamatos szakirányítást és ellenőrzést a köz- 
rendvédelmi, karhatalm i, közlekedési, vízi- és légirendé- 

 szeti szervek szolgálati m unkájában. Érvényesíti a jogsza
bályokban, utasításokban, parancsokban és szabályzatok
ban előírt rendelkezéseket, követelm ényeket és felelőssé
get, a belügyi szervek együttm űködésére és egymás köl
csönös segítésére vonatkozó előírásokat.

b) Állandóan fejleszti és tökéletesíti a közrendvédelmi, kar
hatalmi, közlekedési, vízi- és légirendészeti szolgálati te-
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vékenységet, a szolgálat módszereit és eszközeit. Gondos
kodik arról, hogy a szervezeti státus, a szervezetek belső 
működési mechanizmusa és a külső szolgálati tevékeny
sége m indenkor megfeleljen a társadalm i fejlődés köve
telményeinek, a közrend és közbiztonság várható alakulá
sának.
A BM személyügyi szerveivel közösen rendszeresen tanul
mányozza a létszámhelyzet alakulását, a fluktuáció okait. 
Intézkedéseket dolgoz ki az állomány stabilizálására, a 
toborzási munka hatékonyságára.

c) Biztosítja és elősegíti, hogy a szakirányítása alá tartozó 
szervek az állambiztonsági, bűnügyi, közlekedésrendészeti 
és igazgatásrendészeti feladatokkal kapcsolatos kötelezett-

 ségeket m aradéktalanul teljesítsék.
d) Irányítja, ellenőrzi, értékeli, segíti a közrendvédelmi szer

vek tevékenységét, a körzetm egbízotti, a járőr- és őr-, 
fogdaőr és fogolykísérő szolgálatot, biztosítja hatékony 
működésüket.

e) Irányítja, ellenőrzi, értékeli és segíti a közlekedésrendé
szeti szervek forgalombiztonsági, balesethelyszínelő- és 
vizsgáló, valam int igazgatási tevékenységét.

f) Ellátja az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács (OKBT) 
ügyvezető elnöki, titkári, titkársági funkcióit. V égrehajtja 
az OKBT ügyrendjében m eghatározott feladatokat.

g) Rendszeresen értékeli a közúti közlekedés biztonságának 
helyzetét, a közlekedésrendészeti szabályok hatékonysá
gát, s annak alapján gondoskodik a gépjárm űvek hatósági 
jelzéseinek, a vezetői engedélyek kiadása-visszavonása 
feltételeinek, illetőleg a közlekedésrendészeti szabályok
nak, a forgalombiztonság igényeinek megfelelő fejleszté
séről.

h) Kidolgozza a karhatalm i-fegyveres biztosítási feladatok 
tervezésének, szervezésének, irányításának és végrehajtá
sának elveit, gyakorlati módszereit, a végrehajtásban 
résztvevő erők (rendőri, m unkásőri és honvédségi) felada
tait, alkalmazásuk form áit és módjait.

i) Végzi az országos, vagy több megyét érintő karhatalm i, 
fegyveres biztosítási feladatok tervezését, szervezését, irá
nyítja, ellenőrzi gyakorlati végrehajtását.
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j) Meghatározza a vízirendészettel, a víziközlekedéssel, hajó
vizsgálattal, az ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos fel
adatokat.
Irányítja  és ellenőrzi a repülőterek rendészetével kapcso
latos feladatokat, ellátja a hatáskörébe u talt légirendészeti 
rendőrhatósági jogköröket.
Résztvesz a nagyobb jelentőségű repülőesem ények és hajó
szerencsétlenségek kivizsgálásában. 

k) Ellátja — átruházott hatáskörben — a belügyminiszter, 
illetőleg a főcsoportfőnök hatáskörébe u talt hatósági fel
adatokat, intézi a panaszügyeket.

1) Megszervezi, irányítja, ellenőrzi a párt- és állami vezetők 
utazásának közrendvédelmi és közlekedési biztosítását a 
vonatkozó parancsokban m eghatározottak szerint.

m) Biztosítja az állomány megfelelő politikai, erkölcsi álla
potát, egységét, harckészültségét, rendszeresen értékeli a 
fegyelmi helyzetet.

n) Kidolgozza a közvetlenül alárendelt és a szakirányítása 
alá tartozó szervek állományának kiképzési és továbbkép
zési követelményeit, szakterületével összefüggő módszer
tani útm utatókat, tananyagokat, szabályzatokat és részt
vesz a tanulm ányi szervek ezirányú m unkájában.

o) Kezdeményezi a szakterületéhez kapcsolódó kiállítások 
szervezését, segíti a sajtó, rádió, televízió, film és egyéb 
eszközök felhasználásával végzett propaganda munkát.

p) Kidolgozza a szolgálati nyilvántartásokat, közreműködik 
a szakterületéhez kapcsolódó nyilvántartási követelm é
nyek meghatározásában, ellenőrzi az alárendelt szervek 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a nyilván
tartások vezetését és azok hasznosítását.

r) Kidolgozza a tevékenységi körét érintő jogszabály-terve
zeteket és intézkedéseket, résztvesz más főhatóságok ilyen 
tárgyú szabályalkotásában.

s) V égrehajtja a nemzetközi együttműködési okmányokban
foglalt kötelezettségeit, elkészíti a szakterületét érintő be- 
és kiutazási terveket és jelentéseket.

f i
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t) Ellenőrzést és felügyeletet gyakorol a polgári fegyveres 
őrségek, mezőőrök és halőrök (a továbbiakban együttesen 
mezőőrök) működése felett, segíti, ki- és továbbképzésü
ket.

u) Irányítja  és ellenőrzi az önkéntes rendőri csoportok szer
vezését és tevékenységét, gondoskodik továbbfejlesztésé
ről.

v) Gondoskodik az ,,M” időszaki feladatok megszervezéséről, 
végrehajtásához szükséges tervek kidolgozásáról, a felada
tok naprakész állapotban tartásáról.

A csoportfőnökség m unkáját a szocialista törvényesség m ara
déktalan érvényesítésével, a jogpolitikai elvek alapján végzi.

III. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEI ÁLTAL HASZNÁLT 
MUNKAMÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

6. A csoportfőnökség szervei a feladatok ellátása érdekében 
nyílt eszközöket és módszereket alkalmaznak:

a) Jogosultak mindazon eszközök és módszerek alkalmazá
sára, m elyekre a hatályos büntető-, anyagi- és eljárás-jogi, 
a szabálysértésekről, a közúti-, vízi-, és légiközlekedés 
rendjéről szóló, továbbá az 1974. évi 17. számú tvr. és a 
39 1974. (XI. 1.) MT számú rendelet és egyéb jogszabá
lyok, utasítások, parancsok és szabályzatok kötelezik, il
letve feljogosítják.

b) Hivatalos kapcsolatok, am elyeket a csoportfőnökség szer
vei, a szakirányítása alá tartozó szervek, azok vezetői és 
illetékes beosztottai a hatáskörükbe u talt kérdésekben — 
tevékenységi szintjüknek megfelelően — a miniszteriális, 
országos vagy megyei (budapesti) hatáskörű, járási (vá
rosi, kerületi), illetve helyi szervekkel, a szervek vezetői
vel vagy vezető beosztású dolgozóival tartanak. Ezen túl
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mindazokkal az állami, társadalm i szervekkel, intézm é
nyekkel, vállalatokkal, amelyeknek a közúti közlekedés 
biztonságának fenntartása tekintetében jogszabályokban 
m egállapított feladataik vannak.

c) Társadalmi kapcsolatok, am elyeket az állami, gazdasági és 
társadalm i szervekkel és azok dolgozóival, a lakossággal 
a kötelező tájékoztatás, a bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és a közlekedésbiztonság érdekében alakítanak 
ki.

IV. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEINEK FELADATA

7. A BM II/II- 1. (Közrendvédelmi) Osztály feladata:
A csoportfőnökség szakirányítási feladatának ellátása köré
ben szervezi, ellenőrzi, segíti, értékeli:
A. a közrendvédelmi,
B. a karhatalm i-fegyveres biztosítási,
C. a vízi- és légirendészeti 
tevékenységet.

A.

a) Kidolgozza a közrendvédelem, a BM Forradalm i Készen
léti Rendőri Ezred (FKRE), a vízi- és légirendészet szol
gálati rendszereit, a szolgálatszervezés és ellátás szabá
lyait. Segíti és ellenőrzi a szolgálati előírások gyakorlati 
végrehajtását.

b) Kidolgozza a közrendvédelmi, vízi- és légirendészeti szol
gálatok nyilvántartásait, ellenőrzi a területi szervek 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, a nyil
vántartások vezetését és hasznosítását. Közreműködik a 
nyilvántartás iránti igények kidolgozásában. Vizsgálja az
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adminisztrációs leterheltséget és kezdeményezi az ügyintézés egyszerűsítését.

c)  É rtékeli a közrendvédelm i, a  B M  FK R E , a v ízi- és légirendészeti állomány tevékenységét és annak hatását a közrendre, a 
közbiztonságra. Kidolgozza a szolgálati rendszerek továbbfejlesztését 
és eredményességének növelését biztosító intézkedéséket. 

d) Biztosítja, hogy az állomány és a rendelkezésére álló 
technikai eszközök, szolgálati állatok rendeltetésszerűen 
és célszerűen, mindenek előtt a közterületek rendjének 
fenntartására és erősítésére legyenek felhasználva. Szük
ség szerint erőátcsoportosítást, illetve szervezeti módosí
tást kezdeményez.

e) Ellenőrzi és segíti a közrendvédelmi, a vízi- és l é g i r endé
szeti szerveket abban, hogy az állam biztonságával, a 
népgazdaság érdekeivel, a társadalmi tulajdon védelmé- 
vel, a személy- és vagyonbiztonsággal, a közúti közleke
dés biztonságával, valam int a gyerm ek- és ifjúságvéde
lemmel kapcsolatos feladataikat maradéktalanul telje
sítsék. A társszervekkel koordinálva értékeli, elemzi e 
feladatok végrehajtásának eredményeit, tapasztalatait 
és azok hasznosításáról gondoskodik.

f) Elősegíti a közrendvédelmi, a vízi- és légirendészeti szer-
vek által vizsgált bűnügyekben a vizsgálati munka szak
szerűségét, törvényességét, a jogalkalmazás jogpolitikai 
elveinek betartását, az ism eretlen tetteses ügyekben az 
eredményesség növelését.

g) Ellenőrzi, értékeli és segíti a közrendvédelmi szervek 
által nyilvántarto tt közbiztonságra veszélyes személyek 
ellenőrzésére, rendőri felügyelet alá helyezésére, illetve 
kitiltására te tt intézkedéseit, az eljárások törvényességét 
és szakszerűségét.

h) Biztosítja, hogy a közrendvédelmi szervek m aradéktala- 
nul ellássák a hatáskörükbe u talt igazgatási és egyéb  
rendészeti feladatokat.

i) Közreműködik a személyi állomány politikai-, szakmai- 
és általános műveltségének továbbfejlesztésében. Kidol
gozza a szakirányítása alá tartozó szervek állományának
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kiképzési-, továbbképzési követelményeit, résztvesz ezen 
tervek elkészítésében.

j) Figyelemmel kíséri a személyi állomány politikai, erköl
csi állapotának és fegyelmi helyzetének alakulását, a 
rendkívüli eseményeket, vizsgálja az azokat előidéző oko
kat, körülményeket, intézkedéseket kezdeményez a hiá
nyosságok megszüntetésére.

k) Rendszeresen tanulmányozza és értékeli a létszámviszo
nyok helyzetét, alakulását, az utánpótlás tapasztalatait, a 
fluktuáció okait és résztvesz a toborzási munka haté
konyabbá tételét és az állomány stabilizálását biztosító 
intézkedések kidolgozásában.

l) Figyelemmel kíséri a személyi állomány m unkakörülm é
nyeit, szociális ellátottságát és a fejlesztésre intézkedé
seket kezdeményez, javaslatokat dolgoz ki.

m) Elemzi, értékeli a közrendvédelmi, közlekedési, vízi- és 
légirendészeti szervek tevékenységének hatékonyságát 
elősegíti híradó és egyéb technikai eszközökkel, felsze
reléssel és fegyverzettel való ellátását. A szolgálatfejlesz
téssel összhangban kezdeményezi a korszerűbb eszközök 
rendszeresítését, résztvesz a fejlesztési tervek kidolgo
zásában.

n) Értékeli, véleményezi a társ- és az alsóbb szervektől érke
zett jelentéseket, javaslatokat, azok hasznosításáról ta 
nulmányok, tájékoztatók ú tján  gondoskodik.

o) Javaslatokat tesz a szolgálathoz kapcsolódó sajtó, rádió, 
televízió, film- és egyéb eszközök felhasználásával vég
zett propaganda munkára.

p) Intézi a hatáskörébe u talt panaszügyeket.

r) Gondoskodik a társadalm i erők közbiztonsági feladatokba 
való bevonására vonatkozó előírások gyakorlati végre
hajtásáról. Kidolgozza az önkéntes rendőri szolgálat fej
lesztésére, tevékenységük hatékonyságának növelésére 
irányuló intézkedéseket.

s) Ellenőrzi és értékeli a mezőőrök tevékenysége feletti fel
ügyelet gyakorlását és a Működési Szabályzatban foglal
tak betartását. Gondoskodik arról, hogy erősödjön a köz
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rendvédelmi állomány és a mezőőrök között a közbizton
ság m egszilárdítását elősegítő munkakapcsolat.

t) Felügyeletet gyakorol a polgári fegyveres őrségek műkö
dése felett. Véleményezi a polgári fegyveres őrségek fel
állítására és megszüntetésére, a létszám módosítására, 
átcsoportosítására vonatkozó igényeket. Gondoskodik az 
őrségeknek fegyverzettel való ellátásáról. Kidolgozza a 
polgári fegyveres őrségek szolgálatának fejlesztését biz
tosító intézkedéseket.

B.

a) Ellátja a karhatalm i-fegyveres biztosítási feladatokból a 
csoportfőnökségre háruló tervező, szervező, irányító, el
lenőrző koordináló — és az FKRE-n, valam int a rendőr
főkapitányságokon keresztül — a végrehajtói feladato
kat.

b) Ellátja, illetőleg koordinálja a párt- és állami vezetők 
vasúton, közúton, vízi- és légi úton történő utazásának 
biztosításában a csoportfőnökségre háruló irányító, szer
vező, ellenőrző feladatokat, együttm űködve a csoportfő
nökség közlekedési osztályával.

c) Szervezi és ellenőrzi a katonai alakulatok mozgásával 
kapcsolatos rendőri biztosítási feladatokat.

d) Kidolgozza a karhatalm i-fegyveres biztosítási feladatok 
tervezésének, szervezésének, irányításának, vezetésének 
és végrehajtásának elveit, gyakorlati módszereit, a te r
vek elkészítésének rendjét.

e) Biztosítja az MNK fegyveres erői, fegyveres testü letei ki
jelölt egységeivel az együttműködést, az együttműködési 
tervek naprakészen tartását, a karhatalm i-fegyveres biz
tosítási feladatok végrehajtásába bevont erők és eszkö
zök készenlétének fenntartását, alkalmazhatóságát. Ennek 
érdekében, felsőbb jóváhagyással törzsvezetési és együtt
működési gyakorlatokat szervez, gyűjti, elemzi és általá
nosítja a tapasztalatokat.

f) Karhatalm i-fegyveres biztosítási feladatok országos szintű 
tervezése és vezetése esetén — külön megbízás alapján — 
ellátja a Karhatalm i Operatív Törzs feladatait.

— 11



g) Ellátja a csoportfőnökség és a szakirányítása alá tartozó 
szervek harckészültségi és ,,M” felkészítéséből a csoport- 
főnökségre háruló szervező, irányító, ellenőrző és végre
hajtó feladatokat.

h) Együttm űködik a BM IV/I. Csoportfőnökség illetékes osz
tályával a karhatalm i-fegyveres biztosítási feladatok vég
rehajtására kijelölt állomány karhatalm i továbbképzési 
anyagának összeállításában.

C.

a) Kidolgozza a rendőri szervek vízi- és légirendészeti, va
lam int ár- és belvízvédelmi feladatait.

b) Ellenőrzi és segíti a közrendvédelmi, a vízi- és légiren
dészeti szervek hatáskörébe u talt igazgatási és idegen- 
rendészeti, szabálysértési feladatainak ellátását.
A társszervekkel koordinálva értékeli, elemzi a feladatok 
végrehajtását. Résztvesz a vonatkozó utasítások, pa
rancsok, jogszabályok kimunkálásában.

c) Kidolgozza a vízirendészeti rendőrkapitányságok felada
tait és működésének elveit. Javaslatokat dolgoz ki a bűn
ügyi és igazgatásrendészeti hatáskörök megállapítására.

d) Ellátja a hatáskörébe utalt légirendészeti rendőrhatósági 
jogköröket.

e) Irányítja  és ellenőrzi a repülőterek rendészetével kapcso
latos feladatokat.

f) Résztvesz a nagyobb jelentőségű rendkívüli légiesemé
nyek és hajószerencsétlenségek kivizsgálásában.

g) Ellátja a hatáskörébe u talt légiszállítási feladatokat.

8., A BM II/II- 2. (Közlekedési) Osztály feladata:
A csoportfőnökség szakirányítási feladatának ellátása köré
ben szervezi, ellenőrzi, segíti, értékeli:
A. a jogszabály-előkészítéssel és véleményezéssel,
B. a balesetek megelőzésével, a közúti forgalom ellenőrzé

sével és irányításával,
C. a balesetek helyszínelésével és vizsgálatával,
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D. a közlekedésigazgatási és rendészeti szolgálattal össze
függő tevékenységet.

A.

a) Együttm űködik a BM Titkárság Jogi Osztályával:
— a közúti közlekedés büntetőjogi védelmével;
— a közúti személy- és áruszállítással;
— az ideiglenes forgalomkorlátozásokkal;
— továbbá a gépjárm ű és gépjárművezetői rendészettel 

kapcsolatos jogszabály-tervezetek, rendeletek előké
szítésében és más főhatóságok által készített, a köz
lekedésrendészettel összefüggő tervezetek véleménye
zésében.

b) Közreműködik a közúti közlekedéssel összefüggésben ki
adásra kerülő szabványok elkészítésében.

c) Elkészíti a forgalomellenőrző és irányító szolgálat szer
vezésére, ellátására a szolgálati feladatok végzésére vo
natkozó szabályzatokat és utasításokat. Intézkedik az ál
talános érvényű közlekedésrendészeti szakhatósági elő
írások kidolgozására azokkal a beruházásokkal kapcso
latban, amelyek hatósági engedélyezésére a közlekedés- 
rendészeti szerveket jogszabályok kötelezik.

fi

d) Kidolgozza a gépjárm ű és gépjárművezetői rendészeti 
feladatokat megállapító és a végrehajtásukra irányuló 
rendelkezések tervezeteit s ellátja azok előzetes koordi
nálását.

e) Közlekedésrendészeti szempontból véleményezi a köz- 
használatú tömegszállító járm űvek üzemeltetésével kap
csolatos forgalmi és jelzési utasításokat, illetve szabályzat- 
tervezeteket.

f) A BM IV/I. Csoportfőnökség illetékes osztályával közö
sen m egállapítja a közlekedésrendészeti állomány kikép
zésének és továbbképzésének irányát és formáit. Felméri 
a közlekedési szakszolgálat területén a kiképzési és to
vábbképzési igényeket, elősegíti a kiképzést és tovább
képzést.

13 —



B.

a) A közúti közlekedés ellenőrzésének szakirányítási köré
ben kidolgozza az ellenőrzés irányelveit, módszereit, gon
doskodik a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szol
gálat közlekedésellenőrző tevékenységének koordinálá
sáról.

b) Szervezi és koordinálja az országos közúti közlekedési 
akciókat és azokról összefoglaló értékelést készít. Intéz
kedéseket tesz a közúti közlekedés biztonságának foko
zása érdekében alkalmazható tapasztalatok felhasználá
sára.

c) Javaslatot készít a közlekedési szakszolgálat hatékony el
látásához szükséges m űszaki-technikai felszerelések fej
lesztésére és alkalmazására. Résztvesz a BM I/III. Cso
portfőnökség közlekedési szakszolgálatot érintő fejlesz
tési tevékenységében.

d) A csoportfőnökség Közrendvédelmi Osztályával összehan
golva kidolgozza a közlekedési önkéntes rendőri, KISZ, 
Ifjú  Gárda és úttörő közlekedési őrsök tevékenységével 
kapcsolatos feladatokat. Szervezi és irányítja m unkáju
kat.

C.

a) Intézkedik a közlekedésrendészeti szervek hatáskörébe 
u talt bűncselekmények megelőzésére, felderítésére és 
vizsgálatára.

b) Ellátja a bűnügyi hatásköri rendelkezéseknek megfele
lően a közlekedésrendészeti szervek vizsgálati m unkájá
nak szakfelügyeletét.

D.

a) Szervezi, ellenőrzi a gépjárm ű és a gépjárm űvezető ren
dészeti szolgálat tevékenységét, értékeli a hatósági in
tézkedések törvényességét, a jogalkalmazás jogpolitikai 
elveinek érvényesülését, az intézkedéseknek a közleke
dés biztonságára gyakorolt hatását.

-  14



b) Panasszal, vagy ügyészi óvással megtámadott — gépjár
mű vagy gépjárművezetői ügyekben hozott — másodfokú 
határozatok esetén a vizsgálatot lefolytatja, megállapí
tásai alapján elkészíti az osztályvezető, illetve csoport
főnök döntésének tervezetét.

c) N yilvántartja az egyes vezetők részére kiadott — a Hon
védelmi M inisztérium és a Belügyminisztérium üzemel
tetésében lévő gépjárm űvekre kiadottak kivételével — 
gépjárm űvel szabad mozgást biztosító tárcsákat és iga
zolványokat, a megkülönböztető jelzések használatára ki
adott engedélyeket.

Elkészíti a „fedő” rendszámtábla, forgalmi engedély, gép- 
járm űvezetői engedély operatív érdekből történő kiadá
sára, valam int a több megye terü letét érintő közúti ver
senyek m egtartására szóló engedélyeket.

9. A BM II/II- 3. (Megelőzési) Osztály feladata:

a) Irányítja és ellenőrzi a közlekedésrendészeti szervek köz
úti közlekedéssel kapcsolatos megelőző, nevelő, felvilágo
sító tevékenységét, együttm űködve a BM erre illetékes 
más szerveivel.

b) Értékeli, elemzi a közúti közlekedés biztonságának hely
zetét, együttm űködve az érdekelt állami és társadalm i 
szervezetekkel.

c) Ellátja az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács titk ár
sági funkcióit. E minőségében szervezi a Tanács m un
káját, gondoskodik határozatai végrehajtásáról. A te rü 
leti közlekedésbiztonsági tanácsok felé irányítást gya
korol.

d) A 39/1974. (XI. 1.) MT számú rendelet 9. §-ában m egha
tározott feladatok szem előtt tartásával széleskörű pro
paganda tevékenységet fejt ki a közlekedési balesetek 
megelőzésére, a közlekedési szabályok m egtartása érde
kében a járm űvezetők és általában a lakosság körében.

e) Irányítja  és segíti a rendőri szervek közúti közlekedéssel 
összefüggő balesetmegelőző propaganda tevékenységét. 
Meghatározza e tevékenység fő irányát, szervezi, koor
dinálja és ellenőrzi a feladatok végrehajtását.
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f) Résztvesz az országos hatáskörű oktatási intézmények, 
társadalm i szervezetek illetékes szakbizottságaiban, köz
rem űködik az oktatási intézmények, társadalm i szerve
zetek közúti balesetmegelőzési nevelő tevékenységében.

g) A közúti közlekedéssel kapcsolatos nevelési és oktatási 
feladatainak ellátása során segíti a különböző állami, 
társadalm i szervek által végzett, a közlekedés biztonsá
gának fokozására irányuló balesetmegelőző tevékenysé
get.
Ennek keretében az országos hatáskörű szervek által — 
a 2019/1971. (V. 25.) Korm. számú határozat előírásainak 
megfelelően — elrendelt munkavédelmi beszámolókhoz 
a közlekedési balesetek alakulását tartalm azó összefog
lalókat készít.

h) A lakosság széles rétegei, az ifjúság, a gépjárművezetők, 
a gyalogosok és utasok helyes közlekedésre nevelése ér
dekében — az OKBT szakbizottságain keresztül — ér
deklődési körüknek megfelelő nevelési módszereket dol
goz ki. Gondoskodik a bevált balesetmegelőző módsze
rek széleskörű elterjesztéséről.

i) Szakmai segítséget nyújt a tömegkommunikációs eszkö
zök — rádió, tv., sajtó, film gyártás — által publikálásra 
kerülő, a közlekedés biztonságát és a baleset megelőzést 
elősegítő műsorok és kiadványok előkészítéséhez. Kiad
ványokat készít és terjeszt, mozgalmakat szervez.

j) Kapcsolatot ta rt a Nemzetközi Balesetelhárítási Szerve
zettel (PRI) és a különböző országokban az OKBT-nek 
megfelelő balesetmegelőzéssel foglalkozó szervekkel.

10. Az alosztályok feladatai:
a) Az alosztályok feladatkörüknek megfelelően, résztvesz- 

nek az osztály feladatainak ellátásában.

b) Az alosztályok m unkaterületüknek megfelelően elemző, 
értékelő, ellenőrző m unkát végeznek, s ennek során je
lentést, javaslatot készítenek a m unka jobb megszerve
zésére, színvonalának emelésére, a szolgálati formák ha
tékonyságának növelésére, a technikai eszközök célirá
nyos felhasználására és az adminisztráció csökkentésére.
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c) Elkészítik az alosztály m unkaterületéhez tartozó jogsza
bályok, utasítás, parancs, szabályzat, körlevél, illetőleg 
jogszabálymódosító, kiegészítő tervezeteket, ezek előter
jesztését, más szervek részéről készített, a m unkaterüle
tüket érintő jogszabály-tervezetekre az észrevételt.

V. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG VEZETŐINEK HATÁSKÖRE

11. A csoportfőnök hatásköre:

a) A csoportfőnök — egyben főcsoportfőnök-helyettes — a 
főcsoportfőnök közvetlen alárendeltségében irányítja, 
szervezi és ellenőrzi a csoportfőnökség központi és te rü 
leti szerveit.
Szakirányítást gyakorol a rendőr-főkapitányságok köz- 
rendvédelmi és közlekedésrendészeti szerveinek jogsza
bályokban, utasításokban, parancsokban és szabályzatok
ban m eghatározott tevékenysége felett.

b) Feladatait az 1974. évi 17. számú tvr-ben, illetve a 39/ 
1974. (XI. 1.) MT számú rendeletben m eghatározott fe l
tételek szerint, a vonatkozó utasítások, parancsok, sza
bályzatok, körlevelek kiadása ú tján  az alárendeltségében 
működő központi osztályok és területi szervek segítségé
vel végzi.

c) Gyakorolja — átruházott jogkörben — mindazokat a ha
tósági jogokat, am elyeket a jogszabályok közrendvé
delmi, karhatalm i és közlekedésrendészeti szakterületen 
a belügyminiszter hatáskörébe utalnak.

d) Ellátja az OKBT ügyvezető elnöki feladatait.

e) Kiadja az általános érvényű közlekedésrendészeti szak- 
hatósági előírásokat azokkal a beruházásokkal kapcsolat
ban, amelyek hatósági engedélyezésében való közremű
ködésre a közlekedésrendészeti szerveket jogszabályok 
kötelezik.
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f) Megküldi a regionális tervezéshez szükséges közúti köz
lekedési baleseti adatokat, értékeléseket, az Építésügyi 
és Városfejlesztési, a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
térium , valam int a regionális tervezést végző intézetek 
részére.

g) Választ ad a közrendvédelmi, karhatalm i-fegyveres biz
tosítási, közlekedésrendészeti, vízi-, légirendészeti tevé
kenységgel kapcsolatban a sajtóban, a televízióban és a 
rádióban nyilvánosságra hozott javaslatokra.

h) Javaslatokat terjeszt elő az irányítása alá tartozó szak
területeket érintő külföldi tanulm ányutak, tapasztalat- 
cserék, a rendőri szervek közötti nemzetközi m unkakap
csolatok szervezésére.

i) Jogosult a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szer
vek nyomozati hatáskörébe u talt közlekedési bűnügyet 
az eljárás bárm ely szakaszában magához vonni — vagy 
az eljárásra az irányítása alá tartozó más szervet kije
lölni —, am ennyiben ezt az eljárás körülményei (bűn- 
cselekmény súlya, a bizonyítás jellege vagy bonyolult
sága) indokolják.

j) Dönt a budapesti, a megyei rendőr-főkapitányságok köz
úti közlekedés körében hozott II. fokú határozatai ellen 
benyújott panaszok, ügyészi óvások ügyében, ha a pa
nasszal, az óvással a határozatot hozó szerv nem ért 
egyet.

k) A láírja a csoportfőnökség személyi állományába tartozók 
részére a nyugati határsávba belépésre jogosító nyílt pa
rancsokat.

l) Az utasításokban m eghatározott m értékben utalványoz 
jutalm at, segélyt, illetmény-előleget.

m) Jóváhagyja a központi osztályok és az FKRE m unkater- 
vét, időszakos beszámoló jelentéseit.

n) Engedélyezi a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők 
és beosztottak szabadságát, rendőrorvosi javaslatra szol
gálat-m entességét és gyógyüdültetését.

o) Gyakorolja a Hatásköri Listában, a Személyzeti Munka 
Rendjében, valam int a BM Fegyelmi Szabályzatban elő
írt jogkörét.
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p) Gyakorolja a Belügyminisztérium részére biztosított fel
ügyeleti jogkört a polgári fegyveres őrségek és a mező
őrök felett.

r) Szakterületét érintő kérdésekben — a m iniszterhelyettes 
hozzájárulásával — országos tanácskozást, értekezletet 
tart.

s) A csoportfőnököt távollétében az általa megbízott cso
portfőnök-helyettes helyettesíti.

t) Megbízás alapján karhatalm i-fegyveres biztosítási felada
tokra történő erők kirendelése esetén a rendőri minisz
terhelyettes jogkörét gyakorolja.

u) A m iniszterhelyetteshez jóváhagyásra felterjeszti:
— A csoportfőnökség szerveinek m unkáját érintő jog

szabály, miniszteri vagy m iniszterhelyettesi utasítás-, 
parancs, és szabályzat-tervezeteket, azok módosítá
sára vonatkozó előterjesztéseket.

— A miniszter vagy m iniszterhelyettes döntési hatáskö
rébe tartozó szakmai, szervezeti-, és személyzeti kér
désekkel összefüggő javaslatokat, előterjesztéseket.

— A csoportfőnökség ügyrendjét, évi jelentését és m un
katervét.

— A csoportfőnökség központi, területi és a szakirányí
tása alá tartozó szervek tevékenységéről készült jelen-

 téseket.
— A fontosabb intézkedésekkel kapcsolatos előterjesz

téseket, ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket.

12. Az osztályvezetők általános hatásköre:

a) A csoportfőnök közvetlen alárendeltségében irányítják, 
szervezik, ellenőrzik szakterületük tevékenységét.

b) A csoportfőnökség szakirányítási feladatainak ellátása 
körében biztosítják az utasítások, parancsok, szabályzatok 
egységes, helyes értelm ezését és végrehajtását.

c) Javasolják az osztály és az alárendeltségükben lévő terü 
leti szervek állományába tartozók kitüntetésben, jutalom 
ban részesítését, soron kívüli előléptetését, jutalom -sza-
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badságban részesítését, rendkívüli és fizetés nélküli sza
badság, valam int a segély és illetményelőleg iránti kérel
mét.

d) Elkészítik a közvetlen irányításuk alá tartozó alosztály- 
vezetők és területi parancsnokok minősítését, jóváhagy
ják a beosztottak minősítését.

e) Felelősek az osztály beosztottjainak politikai, erkölcsi, 
fegyelmi állapotáért; gyakorolják a BM Fegyelmi Sza
bályzat alapján a fegyelmi, dicsérő és jutalmazási, vala
m int a Személyzeti Munka Rendjé-ben előírt jogkörüket.

f) Engedélyezik az alárendeltségükbe tartozó vezetők és be
osztottak szabadságát, rendőrorvosi javaslatra szolgálat 
alóli felm entésüket, gyógyüdültetésüket, valam int Buda
pest területének elhagyását; aláírják a nyíltparancsokat.

g) Beszámoltatják a rendőr-főkapitányságok közrendvé
delmi, közlekedésrendészeti osztályvezetőit, továbbá a 
vízirendészeti rendőrkapitányságok vezetőit.
Előzetes engedélyezés alapján országos értekezletre hív
ják össze a szakirányításuk alá tartozó szervek vezetőit.

h) Gondoskodnak a rendőri szervektől, országos főhatósá
goktól, intézményektől, állampolgároktól érkezett — köz- 
rendvédelmi, karhatalm i-fegyveres biztosítási, vízi-, légi
és közlekedésrendészeti terü letet érintő — bejelentések, 
panaszok kivizsgálásáról.

i) Összehangolják az osztály m unkáját a társosztályok, va
lam int más minisztériumok és egyéb országos hatáskörű 
szervek — hasonló beosztású — vezetőivel.

j) Gondoskodnak — az általuk megbízott ,,M” ügyintéző 
tiszten keresztül — az osztály és alárendelt parancsnok
ság „M” időszaki feladatainak naprakész állapotban ta r
tásáról.

k) A csoportfőnökhöz jóváhagyásra felterjesztik:
— az osztály m unkáját érintő jogszabály, miniszteri vagy 

m iniszterhelyettesi utasítás, parancs, szabályzat, kör
levél-tervezeteket, azok módosítására vonatkozó ja
vaslatokat, előterjesztéseket.



A szakmai, szervezeti és személyzeti kérdésekkel ösz- 
szefüggő, döntési hatáskörüket meghaladó javaslato
kat, előterjesztéseket.

— Az osztály évi jelentését, m unkatervét.
— Az ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentéseket, az 

állomány körében előforduló rendkívüli események
ről szóló információkat.

— A fontosabb intézkedésekkel kapcsolatos előterjeszté
seket és ezek végrehajtásáról készített jelentéseket.

13., A BM II/II- 1. (Közrendvédelmi) osztályvezető (csoportfő
nök-helyettes) hatásköre:

a) A közvetlen alárendeltségébe tartozó légirendészeti pa- 
rancsnokon keresztül irányítja a légirendészeti tevékeny
séget. Gyakorolja a vízi- és légirendészeti vonatkozásban 
a hatáskörébe utalt jogokat.

b) A jogszabályokban m eghatározott esetekben szakhatóság
ként jár el a vízi- és légiközlekedési ügyekben.

c) Gyakorolja a Belügyminisztérium részére biztosított fel
ügyeleti jogkört a polgári fegyveres őrségek, a mezőőrök 
felett.

d) Állást foglal az osztály tevékenységét érintő beadványok, 
javaslatok, panaszok, bejelentések tekintetében.

e) Jóváhagyja a BM Légirendészeti Parancsnokság m unka
tervét.

f) K arhatalm i feladatok végrehajtásának irányítására kije
lölt m inisztériumi szintű törzs létrehozása esetén, továb
bá az országos együttműködési tervekben meghatározott 
feladatok során ellátja a törzs vezetőjének jogkörét.

g) Engedélyezi a rendőrségi hajók és motorcsónakok külön
leges, a szolgálati repülőgépek, helikopterek általános 
igénybevételét a BM területi szervei és a polgári szervek 
részére.

h) Eljár II. fokú hatóságként azokban a vízi-, légirendészeti 
ügyekben, amelyek I. fokon a budapesti, a megyei rend
őr-főkapitányságok, illetve a BM Légirendészeti Parancs
nokság hatáskörébe tartoznak.
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i) Dönt a BM Légirendészeti Parancsnokság I. fokú határo
zatai ellen benyújtott panaszok, ügyészi óvások ügyében, 
ha a panasszal, óvással a határozatot hozó szerv nem ért 
egyet.

j) Gondoskodik a BM II/II. Csoportfőnökség osztályai, és az 
FKRE „M” időszaki feladatainak végrehajtásához szük
séges tervek kidolgozásáról és azok naprakész állapotban 
való tartásáról, a Karhatalm i Alosztályon keresztül.

14. A BM II/II- 2. (Közlekedési) osztályvezető (csoportfőnök
helyettes) hatáskörébe:

a) Szakfelügyeletet gyakorol a közlekedésrendészeti szervek 
balesetek megelőzésével, a közúti forgalomellenőrzéssel 
és irányítással, a balesetek helyszínelésével és vizsgála
tával, a közlekedési igazgatási és rendészeti feladatokkal 
kapcsolatos tevékenysége felett.

b) Állást foglal az építésügyi (útügyi) hatóságok elutasító 
határozata ellen benyújtott fellebbezési ügyben, ha az 
építésügyi (útügyi) hatóság határozatát a közlekedésren
dészeti szakhatóság egyetértésének hiányára alapozta.

c) Szakhatóságként közreműködik azokban az építésügyi ha
tósági eljárásokban, amelyekben a részv é te lre  jogszabá
lyok a csoportfőnökséget közlekedésrendészeti ügyek
ben kötelezik.

d) Állást foglal az osztálynak megküldött közúti közlekedés
sel összefüggő, illetve gépjárm ű és gépjárművezetői ren
dészeti tevékenységet érintő javaslatok, panaszok, beje
lentések tekintetében.

e) Engedélyezi operatív érdekből olyan személy részére a 
gépjárművezetői engedély kiadását, akinél a kiadás fel
tételéül rendeletben m egállapított közbiztonsági alkal-

 masságot kizáró okok valamelyike fennáll.

f) Engedélyezi operatív érdekből az ún. „fedő” vezetői en
gedély, valam int gépjárm űre „fedő” rendszámtábla és 
forgalmi engedély kiadását.

g) Engedélyezi a több megye terü letét érintő közúti verse
nyek m egtartását.
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h) A BM II/II- 3. osztályvezetőn és az Útellenőrző parancs

nokon keresztül irányítja  a megelőzési és útellenőrzési 
szakterületek m unkáját.

i) A közúti közlekedés biztonságával kapcsolatban észleit 
hiányosságok esetén, a vonatkozó jogszabályok feltételei 
alapján a hiányosságokért felelős szervek vezetői felé 
szignalizál.

j) Kezdeményezi egyes közlekedésrendészeti munkakörök 
egészségre való ártalm ainak vizsgálatát, indokolt esetben 
egyes m unkaköröket egészségre ártalm asnak minősít és 
ennek alapján javaslatot tesz a csökkentett munkaidő be
vezetésére.

15. A BM II/II—3. (Megelőzési) Osztály vezetőjének hatásköre:

a) A BM II/II- 2. osztályvezető (csoportfőnök-helyettes) alá
rendeltségében szervezi és irányítja  a közúti közlekedés 
biztonsága érdekében végzett balesetmegelőző, ism eret- 
terjesztő propaganda munkát.
Felelős az osztály és az OKBT részére balesetmegelőzési 
célokra biztosított anyagi és pénzügyi eszközök — a vo
natkozó jogszabályokban m eghatározott — rendeltetés- 
szerű felhasználásáért.

b) Ellátja az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács titkári 
funkcióját. Szervezi és előkészíti az elnökségi és a ta 
nácskozó testületi üléseket. Irányítja az OKBT szakbi
zottságait, biztosítja a balesetmegelőzéssel és biztonságos 
közlekedésre neveléssel összefüggő tevékenység folya
matosságát.

c) Szakirányítást és ellenőrzést gyakorol a budapesti, a me
gyei rendőr-főkapitányságok balesetmegelőző, ism eret- 
terjesztő, nevelő tevékenysége felett.

d) Segítséget nyújt a területi közlekedésbiztonsági tanácsok 
folyamatos működéséhez. Gondoskodik az eredményes 
nevelő és felvilágosító módszerek és tapasztalatok széles
körű terjesztéséről.

e) Széleskörű kapcsolatot épít ki és ta rt fenn mindazokkal az 
állami, társadalm i szervekkel, oktatási intézményekkel, 
amelyeknek közreműködése segíti a helyes közlekedésre
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irányuló felvilágosító, nevelő tevékenységet, a közleke
dési balesetek megelőzését.

f) Állást foglal az osztály és az OKBT tevékenységét érintő 
bejelentések, javaslatok, panaszok és kiadványok tekin
tetében.

16. A BM II/II- 3. (Megelőzési) osztályvezető-helyettes hatás
köre :
a) Az osztályvezető alárendeltségében segíti a rendőr-főka

pitányságok balesetmegelőzési és a közlekedésbiztonsági 
tanácsok nevelési feladatainak sikeres megoldását.

b) Az osztályvezető közvetlen alárendeltségében közremű
ködik a szakterület tevékenységének szervezésében és 
irányításában, az osztály beosztottainak politikai és szak
mai képzésében. Elkészíti a beosztottak minősítéseit.

c) Az osztályvezető távollétében, annak hatáskörét gyako
rolva látja el az osztályvezető-helyettesi feladatait.

17. Az alosztályvezetők hatásköre:

a) Az osztályvezető alárendeltségében és irányításával szer
vezik, vezetik, irányítják, ellenőrzik az alosztály m unká
ját.

b) Intézkedéseket tesznek a rendeletekben, utasításokban, 
parancsokban, szabályzatokban foglaltak szakszerű vég
rehajtására.
A szolgálati feladatokkal kapcsolatban utasítás-, parancs- 
és körlevél-tervezeteket kezdeményeznek, illetve dolgoz
nak ki.
Megbízás alapján kiadmányozási jogkört gyakorolnak.

c) Felhatalmazás alapján eljárnak az alosztály szakterüle
té t érintő kérdésekben, az osztályvezető hatáskörébe ta r 
tozó ügyekben.

d) Elkészítik az alosztály m unkáját érintő jogszabályok (ren
delet, utasítás, parancs, szabályzat), illetőleg jogszabályt 
módosító tervezeteket.

e) Elkészítik az alosztályra vonatkozó m unkatervet és évi 
jelentést.
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f) Felhatalmazás alapján kapcsolatot tartanak az alosztály 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, a különböző szolgálati 
ágak, minisztériumok, országos hatáskörű és társadalm i 
szervek, az együttm űködésre kötelezett fegyveres erők 
és testületek azonos szintű vezetőivel.

g) Az alosztály szakterületét érintő kérdésekben — felha
talmazás alapján — tárgyalásokat folytatnak, tanácsko
zásokon vesznek részt.

h) Felelősek az alosztály beosztottainak politikai, erkölcsi 
és fegyelmi állapotáért. Gyakorolják a BM Fegyelmi Sza
bályzatban m eghatározott jogkört. Elkészítik az alosz
tály beosztottainak minősítését. Javaslatot tesznek az al-

 osztály beosztottainak kitüntetésére, dicséretére, ju ta l
mazására, fenyítésére.

18. A csoportfőnöki törzs feladata:
— a csoportfőnök irányító, elemző és vezetői m unkájának 

segítése;
— a csoportfőnökhöz tájékoztatásra, döntésre, aláírásra ér

kezett ügyiratokat előterjeszti, intézi a hivatalos jellegű 
tevékenységet, levelezést;

— koordinálja a csoportfőnökségre érkező előterjesztéseket, 
utasításokat az érdekelt szervekkel;

— gondoskodik a csoportfőnökhöz érkezett panaszok, kérel
mek, javaslatok kivizsgálásáról és azok érdemi elintézé
séről;

— nyilvántartja  és koordinálja a csoportfőnökség és az 
OKBT nemzetközi együttműködésével kapcsolatos fel- 
adatait, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, kezeli az 
együttműködési okmányokat;

— nyilvántartja, kezeli a csoportfőnökségre érkező utasítá
sokat, parancsokat, szabályzatokat, körleveleket, jelen
téseket, leveleket, az ügykezelés szabályainak megfele
lően. Figyelemmel kíséri a kiadott feladatok időben tör
ténő végrehajtását;

— nyilvántartja a csoportfőnökség osztályvezetői, FKRE pa
rancsnoka szabadságát és az osztály-, alosztályvezetők 
jutalm azását, kitüntetését. Vezeti a jutalmazási, segélye
zési és illetmény-előleg nyilvántartást.
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VI. FEJEZET

TERÜLETI SZERVEK FELADATAI

19. A BM Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred feladatai.
Központi rendeltetésű, készenléti rendőri csapaterőként
résztvesz:
— bűncselekmények megelőzését, megszakítását, a közrend 

védelmét és a közlekedés rendjét szolgáló járőrszolgálat
ban;

— belső ellenséges tevékenység megakadályozásában, e l f o j 
tásában;

— a közrend és közbiztonság nagyobb m érvű megzavarása 
esetén a rend helyreállításában;

— felfegyverzett ellenséges, vagy súlyos bűncselekménnyel 
gyanúsított, őrizetből megszökött, körözött személyek fel
kutatásában, elfogásában;

— túszokat fogvatartó terroristák, fegyveres bűnözők elfo
gásában, a túszok kiszabadításában;

— kiemelkedő jelentőségű esetekben az eltűnt személyek és 
tárgyak felkutatásában;

— nagyobb jelentőségű közbiztonsági akciókban;
— párt- és állami vezetők vasúton, közúton történő utazá

sának biztosításában;
— tömegszerencsétlenség, nagyobb elemi csapás helyszíné

nek és a mentési m unkálatok zavartalanságának biztosí
tásában, a közrend, a közbiztonság fenntartásában;

— jelentősebb politikai, kulturális és sportrendezvények 
biztosításában.

A BM Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred részletes felada-
tá t ügyrendje tartalm azza.

20. A BM Légirendészeti Parancsnokság feladata i:
a) Ellátja a hatáskörébe u talt légirendészeti és légiszállítási 

feladatokat, a BM II/ II- 1. osztályvezető (csoportfőnök
helyettes) alárendeltségében.
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b) Ellátja a polgári repülésre vonatkozó és hatáskörébe 
utalt engedélyezési és rendészeti feladatokat, résztvesz 
helyszínbejárásokon és véleményt nyilvánít. Ellenőrzi 
hatáskörében és bizottságilag a polgári repülési szabályok 
betartását, valam int a polgári repülőtevékenységet foly
tató szervek által üzem eltetett állandó- és ideiglenes jel
legű repülőtereket, a repülőterek rendjét, biztonságát.

c) Kezdeményezi a polgári repüléssel kapcsolatos jogszabá
lyok módosítását, kiadását, résztvesz ezek kidolgozásá
ban.

d) Szervezi a repülőgépek és helikopterek felhasználását a 
közbiztonsági feladatok végrehajtására. Koordinálja a 
repülési igényeket a közlekedési, vízi- és határrendészeti 
szolgálat vonatkozásában.

e) Koordinálja a BM valamennyi szakterületéről beérkező 
légijárm ű iránti igényeket, megszervezi azok tervszerű 
kielégítését.

f) Résztvesz a párt- és állami vezetők légiutazásának biz
tosításában.

g) Saját állományából megszervezi a légi baleset-ügyeleti 
szolgálatot és résztvesz a polgári repülés területén elő
forduló rendkívüli repülő (ejtőernyős) események kivizs
gálására alakított légügyi hatósági bizottság m unkájá
ban bel- és külföldön.

h) Kidolgozza a hajózó és műszaki állomány szakmai kikép
zésére, továbbképzésére vonatkozó tem atikát, jóváhagyás 
után szervezi és végrehajtja azt.

i) Kapcsolatot ta rt a KPM, a BM illetékes szerveivel, a Leg
főbb Ügyészséggel, a polgári légijárm űveket üzemeltető 
szervekkel.

j) Résztvesz a polgári repülés felügyeleti szervei által lét
rehozott bizottságok m unkájában, az előírások és az 
ajánlások kimunkálásában. Ezek bevezetése, hasznosítása 
esetén — a polgári repülés biztonsági érdekeinek figye
lembevételével — kezdeményezi, segíti, ellenőrzi végre
hajtásukat.

k) N yilvántartja a rendkívüli repülőeseményeket. Értékeli 
a KPM Légügyi Hatóság által m egküldött légieseménye-
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ket tartalm azó jegyzőkönyveket. Szükség esetén a Leg
főbb Ügyészséggel tö rtén t koordináció ú tján javaslatot 
tesz az illetékes rendőrhatóságok felé a szabálysértési 
vagy büntetőeljárás lefolytatására.

l) Segítséget nyú jt a rendőr-főkapitányságoknak a polgári 
repüléssel (ejtőernyőzéssel) kapcsolatos rendőri felada
tok ellátásához, valam int bűncselekmények kivizsgálásá
hoz, szabálysértések elbírálásához.

m) Biztosítja a rendszeresített technika (repülőgépek, heli
kopterek, egyéb kiszolgáló eszközök) előírás szerinti 
üzemeltetését. Javaslatot tesz a rendelkezésre álló re
pülőtechnika korszerűsítésére, a távlati és éves fejlesz
tési tervek elkészítésére, a repülőtechnika gyári jav ítá
sára, valam int a szükséges anyagok és eszközök m egren
delésére.

n) Ellátja a hatáskörébe utalt anyagi és pénzügyi felada
tokat.

21. A BM Útellenőrző Parancsnokság feladata:

a) Az általános rendőri feladatok ellátása m ellett az Útel
lenőrző alosztályok, továbbá az Útellenőrző egységek 
hatáskörébe u talt feladatok végrehajtásának szervezése, 
irányítása, működési területükön a közlekedés biztonsá
gának, rendjének fenntartása, forgalmi zavarok megelő
zése, gyors felszámolása, továbbá az egész autópályára és 
autóútra kiterjedő közlekedésrendészeti szolgálat ellátá
sának biztosítása.

Szolgálati feladatait az illetékessége alá tartozó útvona
lakon a területileg illetékes rendőr-főkapitányságok köz
lekedésrendészeti szerveivel együttm űködve végzi.

b) Az autópálya, autóút (országos főközlekedési útvonal) 
építési üteme forgalmi jellegének, áteresztő képességé
nek változása alapján javaslatot készít:

— az Útellenőrző szolgálat fejlesztésére, működésének 
módosítására,
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— a szolgálat ellátásához szükséges technikai eszközök 
átcsoportosítására, fejlesztésére és új technikai eszkö
zök rendszeresítésére,

— állománytáblák, normák módosítására.

c) Kezdeményezi az Útellenőrző szolgálat korszerűsítését, 
a forgalom biztonsága és folyamatosságának fenntartása 
érdekében, időszakos egyirányúsítást, ideiglenes korlá
tozást, nagyobb jelentőségű közlekedési balesetek, illetve 
rendkívüli események bekövetkezése esetén alkalm a
zandó hatékony rendőri intézkedések végrehajtását.

d) A légirendészeti parancsnoksággal együttműködve meg- 
 szervezi az autópályán, autóúton, országos főútvonalon a

forgalom légi ellenőrzését, a földi és légi ellenőrzés össze
hangolását.
A légi ellenőrzés során szerzett információk alapján elő
készíti azokat a rendőri intézkedéseket, amelyek egyes 
útszakaszon a forgalom torlódásmentes átsegítését biz
tosítják.

e) Állandó ügyeleti szolgálattal biztosítja az Útellenőrző 
szervek illetékességi területén:

— összefüggő és állandó jellegű forgalomellenőrző szol
gálat ellátását, a forgalom folyamatosságának fenn
tartását, a forgalmi zavarok gyors felszámolását, bal-

 esetek, kiemelkedő jelentőséggel bíró események okai
nak elemzését, értékelését;

— kezdeményezi a szükségesnek mutatkozó központi in
tézkedéseket, szükség esetén koordinálja ezeket az 
Autópálya Főmérnökség ügyeletével.

f) A feladatát érintő ügyekben együttm űködik a különböző 
állami és társadalm i szervek azonos szintű szerveivel, a 
KPM illetékes szerveivel, így különösen az Autópálya 
Főmérnökséggel, továbbá az Országos Mentőszolgálattal, 
a KÖTUKI (Közúti Közlekedési Tudományos K utató In
tézet) Forgalomellenőrző Osztályával, és a Magyar Autó
klub segélyszolgálatával.
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VII. FEJEZET

A TERÜLETI SZERVEK PARANCSNOKAINAK HATÁSKÖRE

22. A BM Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred parancsnoka
közvetlenül a BM II/II. csoportfőnöknek van alárendelve.
Hatáskörét és feladatát az FKRE ügyrendje tartalmazza.

 

23. A BM Légirendészeti Parancsnokság vezetőjének hatásköre:

a) A BM Légirendészeti Parancsnokság vezetője a BM 
II/II- 1. osztályvezető (csoportfőnök-helyettes) aláren
deltségében végzi feladatát.

b) Az alosztályvezetőkön keresztül szervezi, irányítja  a légi
rendészeti parancsnokság tevékenységét. Az alosztály- 
vezetőket rendszeresen eligazítja és beszámoltatja.

c) Engedélyezi a polgári repüléssel kapcsolatos kérelmeket, 
melyeket jogszabályok hatáskörébe utalnak.

d) Engedélyezi a szolgálati repülőgépek és helikopterek mi
nisztériumon belüli szolgálati igénybevételét.

e) A BM Légirendészeti Parancsnokság állományára vonat
kozóan gyakorolja a jogszabályok, utasítások, parancsok, 
szabályzatok előírásaiban biztosított jogokat és köteles
ségeket, a BM Fegyelmi Szabályzatban m eghatározott 
dicsérő és fegyelmi jogkört.

Felelős a beosztottak politikai, erkölcsi helyzetéért, a mi
nősítések elkészítéséért.

f) Engedélyezi beosztottainak szabadságát, rendőrorvosi 
javaslatra a szolgálat alóli felmentést.

g) Gondoskodik a m unkaterületével összefüggő panaszok, 
beadványok, bejelentések kivizsgálásáról.

h) Intézi a hatáskörébe u talt anyagi-technikai-pénzügyi 
feladatokat.

i) Összehangolja a parancsnokság m unkáját a szintjének 
megfelelő hatóságok, szervek hasonló beosztású vezetői
vel.
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j) Az osztályvezetőhöz felterjeszti:
— az utasítás, parancs, szabályzat, rendelet-tervezeteket, 

azok módosítására vonatkozó javaslatokat;
— a hatáskörébe utalt engedélyügyi tevékenységgel ösz- 

szefüggő panaszokat;
— az évi jelentését, m unkatervét;
— a tevékenységével összefüggő ellenőrzésekről szóló 

összefoglaló jelentéseket, az állomány körében elő
forduló eseményekről szóló információkat;

— a BM területi és polgári szervektől beérkezett repü
lési igényeket.

k) Felhatalmazás alapján eljár a parancsnokság szakterüle
tét érintő kérdésekben a csoportfőnök-helyettes hatáskö
rébe utalt ügyekben.

24. A BM Útellenőrző Parancsnokság vezetőjének hatásköre:

a) A BM Útellenőrző Parancsnokság vezetője a BM II/ II- 2. 
osztályvezető (csoportfőnök-helyettes) alárendeltségében 
látja el feladatát.

b) Az illetékes rendőr-főkapitányságokkal együttműködve 
szervezi, irányítja és ellenőrzi az Útellenőrző alosztályok, 
egységek közbiztonsági, közlekedésrendészeti és a kap
csolódó összrendőri feladatainak ellátását. A feladatok 
végzésével összefüggően közvetlen utasítási, beszámolta
tási, felügyeleti és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik 
az Útellenőrző alosztályok működésével kapcsolatos fel
adatok tekintetében.

c) A parancsnokság állományára vonatkozóan gyakorolja a
jogszabályok, utasítások, parancsok, szabályzatok előírá
saiban biztosított jogokat és kötelességeket. A BM Fe
gyelmi Szabályzatban m eghatározott dicsérő, fegyelmi 
jogkört.
Felelős a beosztottak politikai, erkölcsi és fegyelmi hely
zetéért, a minősítések elkészítéséért.

d) Értékeli, elemzi a működési területére, a közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzetet, a rendőri intézkedések 
hatékonyságát, szakszerűségét és törvényességét.
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e) Működési körét érintő ügyekben jogszabályok, utasítások 
és parancs-tervezetekhez észrevételeket tesz, indokolt 
esetben kezdeményezi ezek. készítését, vagy módosítását.

f) Állást foglal a parancsnokság hatáskörébe tartozó és te
vékenységével összefüggő javaslatok, panaszok, bejelen
tések tekintetében.

g) Engedélyezi a parancsnokság beosztottainak szabadságát,
rendőrorvosi javaslatra a szolgálat alóli felmentést.

 

h) Az osztályvezetőhöz felterjeszti:
— a parancsnokság tevékenységével összefüggő rende

let, utasítás, parancs-tervezeteket, illetve azok módo
sítására vonatkozó javaslatokat;

— a tevékenységi körébe tartozó ellenőrzésekről készült 
összefoglaló jelentéseket, a személyi állomány képzé
sével, fegyelmi és általános helyzetével kapcsolatos 
értékeléseket;

— a parancsnokság évi jelentését, m unkatervét és az idő
szakos forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében 
készített operatív tervét.

i) Felhatalmazás alapján eljár a parancsnokság szakterüle
tét érintő kérdésekben, az osztályvezető hatáskörébe 
utalt ügyekben. 

V III. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG SZAKIRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 
BUDAPESTI ÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK 

KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI 
SZERVEINEK FŐBB FELADATAI

25. A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok közrendvé
delmi és közlekedésrendészeti szervei a rendőr-főkapitány 
irányításával látják el feladataikat.
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a) Értékelik, ellenőrzik a közrendvédelmi állomány szolgá
latellátását és tevékenységét.
Kidolgozzák az intézkedések kulturáltságát, hatékonysá
gát biztosító intézkedéseket.

b) Biztosítják, hogy a közrendvédelmi szervek az állam biz
tonságával, a népgazdaság és társadalm i tulajdon védel
mével, a személy- és vagyonbiztonsággal, a közúti köz
lekedés biztonságával, valam int a gyerm ek- és ifjúságvé
delemmel kapcsolatos feladataikat m aradéktalanul telje
sítsék.

A k ö z ren d v éd e lm i sze rv ek  fe lad a ta i:

c) Biztosítják a közrendvédelmi szervek által vizsgált ügyek
ben a vizsgálati m unka szakszerűségét, eredményességét.

d) Figyelemmel kísérik és biztosítják, hogy a közrendvé
delmi szervek megelőző tevékenysége mindenek előtt a 
közrendre, közbiztonságra veszélyes elemek, helyek el
lenőrzésére, a bűnözést elősegítő okok és körülmények 
felderítésére, m egszüntetésére és a bűnözésre alkalmas 
helyek célirányos ellenőrzésére irányuljon.

e) Gondoskodnak arról, hogy a rendelkezésre álló szolgá
lati állatok, technikai eszközök rendeltetésszerűen és cél
szerűen legyenek felhasználva.

f) Szervezik, irányítják, ellenőrzik a nagyobb jelentőségű 
párt-, tömegszervezeti, kulturális és sportrendezvények, 
a párt- és állami vezetők közúton, vasúton, vízi-, légi- 
úton történő utazásának, továbbá a katonai mozgásokkal 
összefüggő szállítmányok biztosítását.

g) Felelősek a közrendvédelmi szervek víziközlekedéssel, a 
vízi-, légirendészettel kapcsolatos feladatainak végrehaj
tásáért. Biztosítják, hogy az állomány végrehajtsa a ha
táskörébe utalt igazgatási és egyéb rendészeti feladatokat.

h) Gondoskodnak a társadalm i erők, KISZ, Ifjú Gárda, ön
kéntes rendőri szervezet közbiztonsági feladatokba való 
bevonására, a vonatkozó előírások és szabályzatok betar
tása útján.

i) E llátják a polgári fegyveres őrségek és a mezőőrök fel
ügyeletét.
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j) Figyelemmel kísérik a közrendvédelmi állomány politi
kai, erkölcsi állapotának és fegyelmi helyzetének alaku
lását, létszámhelyzetét, m unkakörülm ényeit, szociális el
látottságát és szükség szerint intézkedéseket kezdemé
nyeznek.

k) M unkakapcsolatot tartanak a rendőr-főkapitányság többi
szervével. Tárgyalást, levelezést folytatnak a főkapitány 
által m eghatározott állami, társadalm i szervek azonos 
szintű vezetőivel. 

1) A főkapitány engedélyével vezetői, parancsnoki értekez
leteket, eligazításokat, beszámoltatásokat tartanak. Fel
terjesztik az időszakos beszámoló jelentéseket és éves 
m unkaterveket.

m) V égrehajtják az együttm űködésre vonatkozó utasítások
ban, parancsokban a közrendvédelmi szervekre előírt fel
adatokat.

n) Ellátják a karhatalm i-fegyveres biztosítási és együttm ű
ködési tervekből a rendőr-főkapitányságra háruló te r
vező, szervező, irányító, ellenőrző és végrehajtó felada
tokat, valam int e feladatok irányítására létrehozott törzs 
funkcióját. A törzs vezetője a budapesti rendőr-főkapi
tányságon a főkapitány közbiztonsági helyettese, a me
gyei rendőr-főkapitányságokon a megyei II/ II- 1. Osz
tály vezetője.

Résztvesznek a karhatalm i-fegyveres biztosítási felada
tok végrehajtására kijelölt közrendvédelmi és közleke
désrendészeti állomány karhatalm i továbbképzésének 
tervezésében, szervezésében, irányítják annak gyakorlati 
végrehajtását.

o) Felelősek a szerv beosztottainak politikai, erkölcsi, fe
gyelmi állapotáért. Gyakorolják a BM Fegyelmi Szabály
zatban előírtak szerinti dicsérő és fenyítő jogkört. Állást 
foglalnak a közrendvédelmi területen dolgozó beosztottak 
személyi ügyeiben és a szervezeti kérdésekben.

A vízirendészeti rendőrkapitányságok feladatai:

A vízirendészeti rendőrkapitányságok a főkapitány irányí
tásával látják el feladataikat.
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a) Ellátják a hatáskörükbe utalt víziközlekedéssel, vízgaz
dálkodással, a halászattal és a fürdőrendészettel kapcso
latos hatósági, igazgatási és rendészeti feladatokat.

b) Ellátják más szervekkel közösen a nemzetközi hajózás ha
tósági, igazgatási és rendészeti ellenőrzési feladatokat.

c) Biztosítják, hogy a vízirendészeti szervek az állam biz
tonságával, a társadalm i tulajdon védelmével, a személy- 
és vagyonbiztonsággal, a víziközlekedés biztonságával, 
rendészetével kapcsolatos feladataikat m aradéktalanul 
teljesítsék.

d) Szervezik, irányítják a vízirendészeti szervek szolgálatát 
és biztosítják, hogy az állomány, a rendelkezésre álló 
technikai eszközök rendeltetésszerűen és célirányosan, 
mindenek előtt a közbiztonsággal összefüggő, megelőző 
feladatokra legyenek felhasználva.

e) Ellátják a hatáskörükbe u talt bűnügyi vizsgálati és a sza
bálysértési eljárással kapcsolatos feladatokat.

f) Szervezik, irányítják és ellenőrzik a párt- és állami veze
tők víziúton való utazásának, valam int a víziterületen 
történő sport- és egyéb rendezvények biztosítását. Köz
rem űködnek árvíz, belvíz esetén a rendőri feladatok el
látásában.

g) A rendőr-főkapitányság többi szervével munkakapcsola- 
tot tartanak. Hatáskörükbe tartozó ügyekben — szintjük
nek megfelelően — az illetékes szervekkel tárgyalást, le
velezést folytathatnak.

h) V égrehajtják az együttm űködésre vonatkozó parancsok
ban, utasításokban a vízirendészetre előírt feladatokat.

i) Biztosítják a rendőri kiképzésen túl az állomány műszaki 
és hajózási kiképzését a vízijárm ű-technika felhasználá
sának megfelelően.

j) Gondoskodnak a társadalm i erők vízirendészeti feladatok
ba való bevonására vonatkozó előírások végrehajtásá
ról.

k) E llátják a felügyeletet, a tanácsi szervek folyami és tavi 
mentőszolgálatának ügyintézése felett. Javaslatot tehet
nek az „Életmentő Emlékérem”-mel való kitüntetésre.



a) A 2024/1972. (IX. 27.) számú MT határozat előírásainak 
megfelelően közutakon, telephelyeken, azok közelében 
ellenőrzik a közúti közlekedési szabályok m egtartását, a 
gépjárm űvek műszaki állapotát és a közlekedésbiztonság 
érdekében közúti járm űveken végzett személy- és áru- 
szállítást.

b) Résztvesznek a párt- és állami vezetők közúton történő
utazásának biztosításában.  

c) A m eghatározott helységek forgalmas útvonalain irányít
ják a közúti forgalmat.

K ö zlek ed ésren d észe ti sze rv ek  fe la d a ta i:

d) A 2024/1972. (IX. 27.) számú MT határozat és a 39/1974. 
(XI. 1.) MT számú rendeletben foglaltaknak megfelelően 
biztosítják a közúti közlekedés rendjét, ideiglenes forga
lomkorlátozásokat rendelnek el és szüntetnek meg.

e) A lakosság körében balesetmegelőzési, ism eretterjesztő és
propaganda tevékenységet fejtenek ki a közlekedésbiz
tonsági tanácsokon keresztül s e vonatkozásban együtt
működnek az érin te tt állami, gazdasági és társadalm i 
szervekkel.

f) A közlekedési rend megsértőivel szemben a jogszabályok
ban biztosított felelősségrevonást kezdeményeznek, ille
tőleg alkalmaznak.
Indokolt esetben helyszíni bírságot szabnak ki és sza
bálysértési feljelentést tesznek.

g) Elemzik, értékelik a közúti közlekedés biztonságának 
helyzetét, az intézkedések hatékonyságát, ezek alapján 
jelentést készítenek, javaslatot dolgoznak ki és terjesz
tenek elő.

h) Hatáskörükbe u talt közlekedési bűnügyekben lefolytat
ják a nyomozást.

i) Szervezik, irányítják és ellenőrzik a közlekedésrendészeti 
önkéntes rendőri és más társadalm i erők (KISZ, Ifjú 
Gárda, Úttörő csoportok) közlekedésrendészeti feladatok
ba való bevonását.

j) A vonatkozó jogszabályokban m eghatározott esetekben 
biztosítják a közlekedésrendészeti szakhatósági előírások



érvényesítését, a közutak forgalom részére történő meg
nyitásával, illetve lezárásával kapcsolatos bejárások al
kalmával, továbbá a városrendezési, illetőleg közúti for
galommal összefüggő tervek tárgyalása során.

k) Ellátják a jogszabályokban hatáskörükbe u talt hatósági 
feladatokat.

l) Ellátják a megyei (budapesti) Közlekedésbiztonsági Ta
nács ügyvezető elnöki és titkári, illetve titkársági funk
ciókat.

m) Résztvesznek a külön utasításokban, parancsokban és sza
bályzatokban m eghatározott összbelügyi feladatok végre
hajtásában.

IX. FEJEZET

AZ IRÁNYÍTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

26. A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szervek szakirá
nyítása utasítások, parancsok, szabályzatok, körlevelek ki
adása, továbbá ellenőrzések, értékelések, szóbeli, írás
beli beszámolók ú tján  történik. A csoportfőnök a hatáskö
rébe tartozó kérdésekben parancsot, intézkedést, szabály
zatot, körlevelet ad ki.

27. Az osztályvezetők a szakirányításuk körében, az utasítások, 
parancsok, szabályzatok végrehajtása érdekében, konkrét 
ügyekben adhatnak rendelkezést. Jóváhagyással berendelést 
eszközölhetnek. Ismertetőket, tájékoztatókat adhatnak ki.

28. A szóbeli és az írásbeli érintkezés:
a) a szóbeli és az írásbeli érintkezésnél a titoktartásra és a 

konspirációra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
b) Külső szervekkel, minisztériumok főosztályvezetőivel és 

országos hatáskörű szervek főosztályvezetőivel a csoport
főnök, osztályvezetőivel az osztályvezetők tárgyalhatnak, 
illetőleg levelezhetnek a hatáskörükbe tartozó kérdések
ben.
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c) Belső szervekkel a csoportfőnök, az osztályvezetők, illetve 
területi parancsnokságok vezetői a m inisztérium azonos 
szintű vezetőivel a hatáskörükbe utalt ügyekben tárgyal
nak, levelezést folytatnak. Feladataik megoldásához tá
jékoztató jellegű anyagokat és adatokat kérhetnek s fel
kérhetik őket egyes feladatok elvégzésére.

d) Felsőbb szervekhez történő előterjesztést koordinálás 
végett a főcsoportfőnökség titkárságának kell megkül
deni. Ugyanezt az eljárást kell követni a jogszabályok, 
miniszteri és m iniszterhelyettesi utasítások, parancsok, 
szabályzatok és körlevelek tervezeteivel kapcsolatban is.

e) A csoportfőnöki parancsokat, szabályzatokat, körlevele
ket, a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályáról érkező 
vagy oda irányított, a nemzetközi együttműködéssel kap
csolatos anyagokat a főcsoportfőnökség titkársága útján 
kell továbbítani.

29. A főcsoportfőnökség képviselete, tájékoztatók, nyilatkozatok 
külső szervek részére.
a) A csoportfőnök szakterületét érintő kérdésekben más mi

nisztériumok, illetve országos hatáskörű szervek kollégi
uma értekezletein meghívás alapján résztvesz és azokon 
a csoportfőnökség, illetve a főcsoportfőnökség nevében 
állást foglalhat.

b) A csoportfőnök, az osztályvezetők (csoportfőnök-helyet
tes), illetve a nemzetközi referens — felhatalmazás alap
ján — résztvesz: a szocialista országok rendőrségei, köz
lekedésrendészeti vezetőinek nemzetközi tanácskozásain, 
illetőleg a közlekedésrendészeti szimpóziumokon.

c) A csoportfőnök, az osztályvezető (csoportfőnök-helyettes), 
illetve a nemzetközi referens, felhatalmazás alapján — a 
magyar delegáció vezetőjeként vagy tagjaként — részt- 
vesz:
— az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Közúti 

kedési Munkacsoportja,
Közle-

— a Forgalombiztonsági Szakértői Csoportja,
— a KGST Közlekedési Állandó Bizottsága 4. (Autóköz

lekedési) Szekciója,
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— a K G ST KÁB Közúti Forgalombiztonsági Munkacso
portja

m unkájában.

d) Az osztályvezetők, a területi parancsnokok más minisz
tériumok, országos hatáskörű szervek értekezletein csak 
a főcsoportfőnök vagy csoportfőnök kijelölése alapján 
vehetnek részt. Ezeken a főcsoportfőnökség, illetőleg a 
csoportfőnökség nevében osztályuk, illetve területi szer
vük szakterületét meghaladó kérdésekben csak felhatal
mazás alapján foglalhatnak állást.

e) A sajtó, a rádió és a TV részére adott tájékoztatók a BM
Ügyrendjében m eghatározottak szerint történnek. A köz
úti balesetmegelőzési ism eretterjesztés, tájékoztató, in
formációközlés és propaganda anyagok közzététele az 
Országos Közlekedésbiztonsági Tanács útján, indokolt 
esetben a BM IV/ I. Csoportfőnökséggel koordinálva tör
ténik.

X. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

30. A csoportfőnökség osztályai és területi parancsnokságai — 
FKRE kivételével — ügyrendet nem készítenek, m unkarend
jüket a Belügyminisztérium, a BM II. Főcsoportfőnökség 
és a jelen ügyrend szerint kell kialakítaniok.

31. Jelen ügyrend a kiadás napján lép hatályba, s ezzel egyidő- 
ben hatályukat vesztik a BM II II. Csoportfőnökség 50—682 
1972. számon, a BM II/III. Csoportfőnökség 50- 683/1972. 
számon és az FKRE 50- 684/1 972. számon kiadott ügyrend
jei.

Budapest, 1976. január hó 19-én.

LADVÁNSZKY K ÁROLY s. k.,
r. vezérőrnagy 
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K észült:
F elterjesz tve:

 

K ap ják :

220. p é ld án y b an . 
m in isz ter e lv társnak , 
á lla m titk á r  e lv társnak , 
m in isz terhelyettes e lv tá rsa k n a k . 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, 
önálló  osztályvezetők,
II. Fcsfség osztályvezetői, te rü le ti szervei, 
rendő risko lák  parancsnokai,
budapesti, m egyei rendőr-főkap itányok , helyetteseik , 
közrendvédelm i- és közlekedésrendészeti osztályvezetők.


